Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II  w Łodzi
ul. Krzemieniecka 7/9 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze 
Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
		                                                ul. Krzemieniecka 7/9 
Planowany początek zatrudnienia:  październik 2020 r.
Termin składania  ofert: 06.10.2020 r.
Informacja o wskaźniku zatrudnionych osób niepełnosprawnych: > 6 %

Warunki pracy na stanowisku:

miejsce wykonywania pracy w budynku przystosowanym dla osób z dysfunkcją ruchu,
	praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera.

Podstawowy zakres zadań:

	Kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Działu.
	Wdrażanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców i nadzór nad ich realizacją.

	Przydzielanie   nowym  mieszkańcom  Domu  pracowników  pierwszego  kontaktu,                              w przypadku, gdy ze względu na ich stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie dokonać wyboru w/w pracownika.
	Nadzór nad zapewnieniem właściwej opieki medycznej i pielęgnacyjnej mieszkańcom Domu.
	Dbanie o właściwą atmosferę w Domu.
	Organizacja pracy Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
	Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
 a)  opiekunami medycznymi  i opiekunami,
 b) kierownikiem zespołu pielęgniarek,

       c) technikiem fizjoterapii,
       d) koordynatorem,
       e) psychologiem.
	Prowadzenie dokumentacji indywidualnej mieszkańców w ramach zespołu terapeutyczno –

opiekuńczego.
	Współpraca z Samorządem Mieszkańców.
	Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu w celu harmonijnego wykonywania zadań stojących przed placówką.
	Zapewnienie prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań z realizacji zadań  Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
	Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy i przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy.
	Przedstawianie Dyrektorowi  DPS projektów regulacji w zakresie organizacji                                        i funkcjonowania  Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego.
	Rozdzielanie zadań do wykonania z uwzględnieniem ich rangi i priorytetu obciążenia pracą     bieżącą.

	Zapewnienie prawidłowych warunków pracy w Dziale.
	Nadzór nad grafikami pracy Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego.
	Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora o nieprawidłowościach występujących w Dziale.
	Sporządzanie zakresów czynności dla podległych pracowników. 
	Wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania.
	Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego pracowników Działu.

	Składnie wniosków do Dyrektora Domu w sprawie zawierania umów o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, a także w sprawach wynagradzania lub karania podległych 

  pracowników.
	 Dokonywanie  rozliczeń  podległych  pracowników,  z  którymi  umowa  o  pracę  zostaje   rozwiązana lub wygasła.
	 Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych.


        Wymagania niezbędne:

	obywatelstwo polskie,
	pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
	brak prawomocnego skazania wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
	posiadanie nieposzlakowanej opinii, 
	wykształcenie wyższe, 5 letni staż pracy w strukturach pomocy społecznej,
	znajomość i i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu: ustawy pomocy społecznej innych aktów regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  oraz kodeksu pracy,
	stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego.


Wymagania  dodatkowe: 

	umiejętność kierowania i zarządzania zasobami ludzkimi,
	umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolności negocjowania,
	dobra organizacja pracy,
	odporność na stres,
	umiejętność pracy w zespole,
	biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.


      Wymagane dokumenty:

	List motywacyjny

	CV
	kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia w oryginale,
	kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy a przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
	kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,
	oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
	oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
	oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
	oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych                     w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, zgodnie z RODO,
	oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO.


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi” należy składać w sekretariacie placówki przy ul. Krzemienieckiej 7/9 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00, w terminie do dnia 06.10.2020 roku do godziny 15:00.
	Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 
	Otwarcie ofert odbędzie się  7.10. 2020 roku o godzinie 10:00.
	Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
	Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego  w placówce zostaną dołączone do jego akt osobowych.
	Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
	Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w Łodzi, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w jednostce.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 686-00-10.

									Dyrektor 

								mgr Monika Furmańczyk


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY :

Dom Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                            i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że:
Administratorem Państwa danych jest Dom Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi,                         z siedzibą  przy ulicy Krzemienieckiej 7/9. Wszelkie dane otrzymane od Państwa posłużą do przeprowadzenia otwartego                   i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze na który złożono dokumenty, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę i tylko w takim celu będą wykorzystywane.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kp oraz art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych. Zebrane dane będziemy przetwarzać przez okres i na zasadach określonych w procedurze naboru. We wszystkich sprawach związanych                                  z przetwarzaniem przez DPS ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi danych osobowych można się kontaktować                              z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą  poczty elektronicznej pod adresem: anna@kwiecienipartnerzy.pl 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeśli minął czas w jakim prawa zobowiązują dps do ich przetwarzania. 
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna: ustawa  z dnia                              26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 





